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 اؾٗار نتاب

 ٍ( ..  ( ٚقٛي٘ ) ٚقاتًٛا يف عبٌٝ اهلل ٖٛ ؾضض نؿا١ٜ يكٛي٘ )نتب عًٝهِ ايكتا . 

ؾإسا قاّ ب٘ َٔ ٜهؿ٢  .َٚع قٛي٘ تعاىل ) َٚا نإ املؤَٕٓٛ يٝٓؿضٚا ناؾ١ ...( قاٍ ابٔ عباؼ إْٗا َٓغٛخ١ يكٛي٘ ) اْؿضٚا خؿاؾا ٚثكاال ( صٚاٙ أبٛ راٚر 

 عكط عٔ ايباقٝني ٚإال أمثٛا نًِٗ

   ٜٚغٔ َع قٝاّ َٔ ٜهؿٞ ب٘ يآلٜات ٚاألسارٜح َٓٗا: 

ٚعٔ أبٞ عبػ اؿاصثٞ َضؾٛعا "َٔ  ''يػز٠ٚ أٚ صٚس١ يف عبٌٝ اهلل خري َٔ ايزْٝا َٚا ؾٝٗا ''ٚعًِ قاٍ سزٜح أْػ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

صٚاٙ  ''إٕ اؾ١ٓ ؼت ظالٍ ايغٝٛف  ''اغربت قزَاٙ يف عبٌٝ اهلل سضَ٘ اهلل ع٢ً ايٓاص " صٚاٙ أمحز ٚايبداصٟ . ٚعٔ ابٔ أبٞ اٚؾ٢ َضؾٛعا 

 أمحز ٚايبداصٟ

 ٚهب اؾٗار: 

ؾال هب إال ع٢ً ايشنض ؿزٜح عا٥ؾ٘ قًت ٜا صعٍٛ اهلل :ٌٖ ع٢ً ايٓغا٤ دٗار ؟ قاٍ دٗار ال قتاٍ  ..٢ نٌ سنض َغًِ َهًـ فشٝح عًهب 

 ؾٝ٘ : اؿر ٚايعُض٠. . صٚاٙ أمحز ٚايبداصٟ 

 ( )املكاتً٘ .  يف أٟ"  هظْٞ ؾًِ ع١ٓ عؾض٠ أصبع ابٔ ٚاْا أسز ّٜٛ ملسو هيلع هللا ىلصنغا٥ض ايعبارات ٚعٔ ابٔ عُض قاٍ " عضمت ع٢ً صعٍٛ اهلل  :َغًِ َهًـ

 َتؿل عًٝ٘

 ){يٝػ ع٢ً األع٢ُ سضز ٚال ع٢ً األعضز سضز ٚال ع٢ً املضٜض سضز  }أٟ عًِٝ َٔ ايع٢ُ ٚايعضز ٚاملضض يكٛي٘ تعاىل :  )فشٝح  

 ٘اآل١ٜ  {يٝػ ع٢ً اينعؿا٤ ٚال ع٢ً املضم٢ ٚال ع٢ً ايشٜٔ ال هزٕٚ َا ٜٓؿكٕٛ سضز  }ٚقٛي٘  {غري أٚيٞ اينضص  } ٚقٛي 

 َا ٜهؿٝ٘ ٜٚهؿٞ يف غٝبت٘ يآل١ٜ  ٚادز َٔ املاٍ

  ٚأعِٝٓٗ تؿٝض َٔ ٚال ع٢ً ايشٜٔ إسا َا أتٛى يتشًُِٗ قًت ال أدز َا أمحًهِ عًٝ٘ تٛيٛا  }ٚهز َع َغاؾ١ ققض َا وًُ٘ يكٛي٘ تعاىل

 . {ايزَع سظْا أال هزٚا َا ٜٓؿكٕٛ 

 ألْ٘ ال هز َا ٜٓؿل ؾٝزخٌ يف عُّٛ اآل١ٜ :  ٚال هب ع٢ً ايعبز 

 اآل١ٜ ٚقٛي٘  {ؾال تٛيِٖٛ األرباص  }اآل١ٜ ٚقٛي٘  {إسا يكٝتِ ؾ١٦ ؾاثبتٛا  }يكٛي٘ تعاىل  ٜٚتعني إسا تكابٌ ايقؿإ ٚإسا ْظٍ ايعزٚ ببًز٠{ 

 {ًْٜٛهِ  قاتًٛا ايشٜٔ

 ّٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚإسا اعتٓؿضمت  {َا يهِ إسا قٌٝ يهِ اْؿضٚا يف عبٌٝ اهلل اثاقًتِ إىل األصض  }يكٛي٘ تعاىل  ٚإسا اعتٓؿضِٖ اإلَا

 ل عًٝ٘ ؾاْؿضٚا َتؿ

  ً٘ٝألٕ عًٝا صمٞ اهلل عٓ٘ ؽٝع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف غظ٠ٚ تبٛى ٚمل ٜتًك٘ استر ب٘ امحز  ٚعٔ تؾٝٝع ايػاطٟ ال تًكٝ٘ ْك ع

ٚاٙ ٚعٔ عٌٗ بٔ َعاس عٔ أبٝ٘ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أْ٘ قاٍ ألٕ أؽٝع ؾأنؿٝ٘ يف صس١ً غز٠ٚ أٚ صٚس١ أسب إيٞ َٔ ايزْٝا َٚا ؾٝٗا ص

 أمحز ٚابٔ َاد٘ 

ٝع ٜظٜز بٔ أبٞ عؿٝإ سني بعج٘ إىل ايؾاّ اـرب ٚؾٝ٘ إْٞ أستغب خطاٟ ٖشٙ يف عبٌٝ اهلل ٚؽٝع اإلَاّ أمحز ٚعٔ أبٞ بهض ايقزٜل أْ٘ ؽ

إىل أبا اؿاصخ ْٚعالٙ يف ٜزٙ سٖب إىل ؾعٌ أبٞ بهض أصار إٔ تػرب قزَاٙ يف عبٌٝ اهلل ٚؽٝع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايٓؿض ايشٜٔ ٚدِٗٗ 

ضقز صٚاٙ أمحز ٚيف ايتًكٞ ٚد٘ ناؿاز ؿزٜح ايغا٥ب بٔ ٜظٜز قاٍ ملا قزّ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نعب ابٔ األؽضف إىل بكٝع ايػ

َٔ غظ٠ٚ تبٛى خضز ايٓاؼ ٜتًكْٛ٘ َٔ ث١ٝٓ ايٛراع قاٍ ايغا٥ب ؾدضدت َع ايٓاؼ ٚأْا غالّ صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ٚفشش٘ 

 ٚيًبداصٟ مٛٙ

 

 تكزّ ٚأؾنٌ َتطٛع ب٘ اؾٗار ملا  
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قاٍ َؤَٔ هاٖز يف عبٌٝ اهلل بٓؿغ٘ َٚاي٘ َتؿل عًٝ٘ ٚسنض يإلَاّ أمحز أَض ايػظٚ  أٟ ايٓاؼ أؾنٌٚعٔ أبٞ ععٝز اـزصٟ قاٍ قٌٝ ٜاصعٍٛ اهلل 

 . ؾذعٌ ٜبهٞ ٜٚكٍٛ َا َٔ أعُاٍ ايرب أؾنٌ َٓ٘ ٚألٕ ْؿع٘ ععِٝ ٚخطضٙ نبري ؾهإ أؾنٌ مما رْٚ٘

  ِخطضا ٚؿزٜح أّ سضاّ َضؾٛعاٚغظٚ ايبشض أؾنٌ ألْ٘ اعع . 

)ٜعين ٜنطضب ب٘ اَٛاز ايبشض( يف ايبشض أٟ ايشٟ ٜقٝب٘ ايك٤ٞ ي٘ أدض ؽٗٝز ٚايػضم ي٘ أدض ؽٗٝزٜٔ)ؽضط إ ٜهٕٛ داٖز إلعال٤ املا٥ز

 .ن١ًُ اهلل( صٚاٙ أبٛ راٚر

املا٥ز يف ايبشض ٚ ناملتؾشط يف رَ٘ يف ايرب َٚا ٚعٔ أبٞ أَا١َ مسعت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜكٍٛ ؽٗٝز ايبشض َجٌ ؽٗٝزٟ ايرب ٚ 

ايرب بني املٛدتني نكاطع ايزْٝا يف طاع١ اهلل ٚإٕ اهلل ٚنٌ ًَو املٛت ٜكبض األصٚاح إال ؽٗٝز ايبشض ؾإْ٘ ٜتٛىل قبض أصٚاسِٗ ٜٚػؿض يؾٗٝز 

 .ايشْٛب نًٗا إال ايزٜٔ ٜٚػؿض يؾٗٝز ايبشض ايشْٛب ٚايزٜٔ صٚاٙ ابٔ َاد٘ 

 

 ؿزٜح عبز اهلل بٔ عُض إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ ٜػؿض اهلل يًؾٗٝز نٌ سْب إال هؿض ايؾٗار٠ مجٝع ايشْٛب ع٣ٛ ايزٜٔ ٚت

ٌ ايزٜٔ صٚاٙ َغًِ قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ )ابٔ ت١ُٝٝ(ٚغري َعامل ايعبار )ٖٚشا نالّ دٝز أٟ ال تػؿض اال اسا اعتغُشِٗ ٖشا االْغإ(  نكت

 . ٠ ٚسر أخضُٖا ٚظًِ ٚطنا

 ٜٔؾاإلْغإ ال ٜغتزٜٔ إال إ ٜهٕٛ َنطض ألْ٘ إسا َات ٚعًٝ٘ رٜٔ ال ٜضؾع عٓ٘ ايعشاب إال بعز إٔ ٜكنٞ عٓ٘( )ؾاإلْغإ ٚال ٜتطٛع ب٘ َز(

عٓز  ٜعٌ ٜعشب سيت ٜكنٞ عٓ٘ ايزٜٔ()إسا َات االْغإ ٜكٍٛ اًٖ٘ َٔ ي٘ رٜٔ عٓز ابٞ اٚ اَٞ ٜأتٞ ألقنٝ٘ عٓ٘ ٖٚشٙ املغأي١ تغُٞ

ايؿكٗا٤ ؼٌُ ايزٜٔ ٖٚشا ال ٜغكط عٔ املٝت ايزٜٔ ٚال ايعشاب أَا إسا أرٟ ايزٜٔ عٓ٘ تؿو ايضٚح ٚتزخٌ اؾ١ٓ ٚمجٗٛص ايعًُا٤ عًٞ سيو 

ٚيألعـ ايٓاؼ تؿعٌ سيو يٛ فاسب ايزٜٔ تٓاطٍ ؾال َؾه١ً ٚيهٔ ٜؾرتط إٔ تهٕٛ ْؿغ٘ صام١ٝ ٚيهٔ َٔ اعتشٞ يف طًب ايزٜٔ ؾٝذب صر 

 ٜٓتعض اٌٖ املٝت بضر املاٍ (  ْ٘ ال ٜطًب اعتشٝا٤ ٚيهَٔاي٘ ي٘ أل

 : )ٚال ٚؾا٤ ي٘ إال بإسٕ غضمي٘)اؿاي١ األٚىل 

)ألْ٘ قز ٜكتٌ يف اؾٗار(  ؿزٜح أبٞ قتار٠ ٚؾٝ٘ أصأٜت إٕ قتًت يف عبٌٝ اهلل تهؿض عين خطاٜاٟ ؾكاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ْعِ ٚأْت 

ؾإٕ دربٌٜ قاٍ يٞ سيو )ؾايؾٗٝز ٜؾؿع يف عبعني َٔ أًٖ٘ ٜٚظٚز باؿٛص ايعني ٜٚأَٔ ايؿتإ يف  ايزٜٔفابض قتغب َكبٌ غري َزبض إال 

ايكرب ٚايؾٗزا٤ عٓز صبِٗ ٜضطقٕٛ ٚايزٜٔ عٛا٤ نإ سغٞ اٚ َعٟٓٛ َجٌ مضب اْغإ اٚ عب٘ ٚاَا سغٞ ناملاٍ ٖٚشا اؿزٜح عًٝ٘ مجاٖري 

 .ايعًُا٤( صٚاٙ أمحز َٚغًِ

  )ال َٔ أسز أبٜٛ٘ سض َغًِ إال بإسْ٘)ٚ:  )اؿاي١ ايجا١ْٝ 

ٖشا يف اؾٗار ؾضض نؿا١ٜ ٚيٝػ ؾضض عني( يكٍٛ ابٔ َغعٛر عأيت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أٟ ايعٌُ أسب إىل اهلل قاٍ ايقال٠ ع٢ً 

بُا نغبت اٜزٜهِ ٜٚعـ عٔ ٚقتٗا)طًب ايعًِ املٛؾل َا ال ٜؾػٌ عٔ ايقال٠ ؾإٕ َا أفابٓا االٕ بغبب سْٛبٓا" َٚا افابهِ َٔ َقٝب١ ؾ

ٛي٘ نجري..."ٖٚشٙ ٚف١ٝ ايٓيب ٚايعًُا٤ ٜكٛيٕٛ إ اخض َا ٚفٞ بٗا ايٓيب تهٕٛ أِٖ االؽٝا٤ ؾاؿٌ يف ٖشٙ املؾه١ً إ ْغتػؿض اهلل ْٚتٛب يك

قاٍ اؾٗار يف عبٌٝ اهلل تعايٞ "ؾكًت اعتػؿضٚا صبهِ اْ٘ نإ غؿاصا ٜضعٌ ايغُا٤ عًٝهِ َزصاصا"( قًت ثِ أٟ قاٍ بض ايٛايزٜٔ قًت ثِ أٟ 

 َتؿل عًٝ٘ ٚعٔ ابٔ عُض إ قاٍ دا٤ صدٌ إىل ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾاعتأسْ٘ يف اؾٗار ؾكاٍ أسٞ ٚايزاى قاٍ ْعِ قاٍ ؾؿُٝٗا لاٖز

 .صٚاٙ ايبداصٟ ٚايٓغا٥ٞ ٚأبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ٚفشش٘

 

 ايضباط

 مسٞ بشيو ألٕ ٖؤال٤ ٜضبطٕٛ خٝٛهلِ ٖٚؤال٤ نشيو ؿزٜح عًُإ َضؾٛعا صباط ي١ًٝ يف عبٌٝ اهلل  ٜٚغٔ ايضباط ٖٚٛ يظّٚ ايجػض يًذٗار

خري َٔ فٝاّ ؽٗض ٚقٝاَ٘ ؾإٕ َات أدض٣ عًٝ٘ عًُ٘ ايشٟ نإ ٜعًُ٘ ٚأدضٟ عًٝ٘ صطق٘ ٚأَٔ ايؿتإ صٚاٙ َغًِ)اِٖ ساد١ تهٕٛ يف عبٌٝ 

 .ال سغب١ٝ ٚال مح١ٝ ٚال عقب١ٝ (  اهلل

 صباط ٚي١ًٝ صباط ٚعاع١ صباط قاٍ اإلَاّ أمحز ّٜٛ  ٚأقً٘ عاع١. 

ٜض٣ٚ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أْ٘ قاٍ متاّ ايضباط أصبعٕٛ َٜٛا أخضد٘ أبٛ ايؾٝذ يف نتاب ايجٛاب ٜٚض٣ٚ سيو  ٚمتاَ٘ أصبعٕٛ َٜٛا-
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 .عٔ ابٔ عُض ٚأبٞ ٖضٜض٠ 

)الٕ ايٓؿع باملغادز ايجالث١ أؾنٌ َٔ ايقال٠ بايجػض)أٟ اؾنٌ َٔ اؿر( سنضٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ إمجاعا ٚايقال٠ :   مبه١ املكاّ َٔ أؾنٌ ٖٚٛ

 .َتعزٟ( قاٍ اإلَاّ أمحز ؾأَا ؾنٌ ايقال٠ ؾٗشا ؽ٤ٞ خاف١ هلشٙ املغادز 

 أسٛز قاٍ اإلَاّ أمحز أؾنٌ ايضباط أؽزِٖ نًبا ٚألٕ املكاّ ب٘ أْؿع ٚأٖ ٚأؾنً٘ َا نإ أؽز خٛؾا ً٘. 

 ًِٜٗٝٛهلِ  })أٟ يٛ َغًِ َكابٌ اثٓني َٔ ايهؿاص ال هٛط ايؿضاص( ٚيٛ ٚاسزا َٔ اثٓني يكٛي٘ تعاىل :  ٚال هٛط يًُغًُني ايؿضاص َٔ َج َٔٚ

 . اآل١ٜ {٦َٜٛش ربضٙ إال َتشضؾا يكتاٍ أٚ َتشٝظا إىل ؾ١٦ ؾكز با٤ بػنب َٔ اهلل 

(  ٖٛ إٔ ٜٓقضف َٔ مٝل إىل عع١ أٟ ايهض ٚايؿض( )أٟ املباصط٠) ايظسـ َٔ ايهبا٥ض ٚايتشضف يًكتاٍٚعز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايؿضاص َٔ 

 بٔ عُض ٚؾٝ٘ َٚٔ اعتكباٍ صٜح أٚ مشػ إىل اعتزباصُٖا ٚمٛ سيو ٚايتشٝظ إىل ؾ١٦ ٜٓنِ إيٝٗا يٝكاتٌ َعٗا عٛا٤ قضبت أٚ بعزت ؿزٜح ا

فال٠ ايؿذض قُٓا ؾكًٓا ي٘ مٔ ايؿضاصٕٚ ؾكاٍ ال بٌ أْتِ ايعهَّاصٕٚ أْا ؾ١٦ نٌ َغًِ صٚاٙ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قبٌ  ؾًُا خضز صعٍٛ اهلل

)ٖشا اؿزٜح َعٓاٙ فشٝح ٚيهٔ ؾٝ٘ معـ( ٚعٔ عُض قاٍ أْا ؾ١٦ نٌ َغًِ ٚقاٍ يٛ إٔ أبا عبٝز٠ ؼٝظ إيٞ يهٓت ي٘ ؾ١٦ ٚنإ أبٛ  ايرتَشٟ

 .عبٝز٠ بايعضام صٚاٙ ععٝز 

 ًِٗٝاآلٕ خؿـ اهلل عٓهِ ٚعًِ إٔ ؾٝهِ معؿا)هٛط بؿتح ٚنغض ٚمِ اينار( ؾإٕ ٜهٔ َٓهِ َا١٥  }ملؿّٗٛ قٛي٘ تعاىل :  داط ؾإٕ طارٚا ع٢ً َج

 .ثالث١ ؾُا ؾُض ٜعين ؾضاصا قضَا ٚقاٍ ابٔ عباؼ َٔ ؾض َٔ اثٓني ؾكز ؾض َٚٔ ؾض َٔ  {فابض٠ ٜػًبٛا َا٥تني ٚإٕ ٜهٔ َٓهِ أيـ ٜػًبٛا أيؿني 

 

  ٚاهلذض٠ ٚادب١: 

)يٛ نٓت يف َهإ ال تغتطٝع إ تكِٝ ؾٝ٘ ؽعا٥ض ايزٜٔ َجٌ االسٕ  ع٢ً نٌ َٔ عذظ عٔ إظٗاص رٜٓ٘ مبشٌ ٜػًب ؾٝ٘ سهِ ايهؿض ٚايبزع املن١ً

 يهؿضٚايقال٠ ؾٝذب اهلذض٠ ( عٝح ميٓع َٔ ؾعٌ ايٛادبات ألٕ َاال ٜتِ ايٛادب إال ب٘ ٚادب ٚنشا إٕ خاف اإلنضاٙ ع٢ً ايهؿض)أٟ ٜهضٖٛٙ عًٞ ا

إٕ ايشٜٔ تٛؾاِٖ املال٥ه١ ظاملٞ أْؿغِٗ قايٛا ؾِٝ نٓتِ قايٛا نٓا َغتنعؿني يف األصض قايٛا أمل تهٔ أصض اهلل ٚاعع١  }باهلل( يكٛي٘ تعاىل 

رٜاص  ٚعٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أْا بض٤ٟ َٔ َغًِ بني ظٗضٜين َؾضنني ال تضا٣٤ ْاصُٖا)َعين اؿزٜح إ االْغإ يٛ سٖب ايٞ {ؾتٗادضٚا ؾٝٗا 

ٛا ايٓاص يًضؤ١ٜ( ايهؿض ٚقتٌ يف ٖشا املهإ ؾايٓيب بضئ َٔ رؾع ايز١ٜ ي٘  َٚعين ال تضا٤ئ ْاصُٖا أٟ ْاص املؾضنني ْٚاص املغًُني سٝح ايعضب ناْٛا ٜؾعً

ؾُػ َٔ َػضبٗا صٚاٙ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ٚعٔ َعا١ٜٚ ٚغريٙ َضؾٛعا ال تٓكطع اهلذض٠ ست٢ تٓكطع ايتٛب١ ٚال تٓكطع ايتٛب١ ست٢ تطًع اي

 .أبٛ راٚر ٚأَا سزٜح ال ٖذض٠ بعز ايؿتح أٟ َٔ َه١ َٚجًٗا نٌ بًز ؾتح ألْ٘ مل ٜبل بًز نؿض 

يٝتُهٔ َٔ اؾٗار ٚتهجري عزر املغًُني قاي٘ يف ايؾضح ؾقٌ يف األعاص٣ َٔ ايهؿاص ؾإٕ قزص ع٢ً إظٗاص رٜٓ٘ ؾُغٕٓٛ أٟ اعتشب ي٘ اهلذض٠ 

ُني قغِ ٜهٕٛ صقٝكا مبذضر ايغيب ِٖٚ ايٓغا٤ ٚايقبٝإ ألِْٗ َاٍ ال مضص يف اقتٓا٥٘ ؾأؽبٗٛا ايبٗا٥ِ ٚألٕ ايٓيب ٚاألعاص٣ َٔ ايهؿاص ع٢ً قغ

 ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٢ْٗ عٔ قتٌ ايٓغا٤ ٚايقبٝإ صٚاٙ اؾُاع١ إال ايٓغا٥ٞ ٚؿزٜح عيب ٖٛطإ صٚاٙ أمحز ٚايبداصٟ 

 . ٚسزٜح عا٥ؾ١ يف عباٜا بين املقطًل صٚاٙ أمحز

 {ؾاقتًٛا املؾضنني  }ِٖٚ ايضداٍ ايبايػٕٛ املكاتًٕٛ ٚاإلَاّ ؾِٝٗ كري بني قتٌ ٚصم َٚٔ ٚؾزا٤ مباٍ أٚ بأعري َغًِ يكٛي٘ تعاىل  ٚقغِ ال

ٚقتٌ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صداٍ بٔ قضٜع١ ِٖٚ بني ايغت َا١٥ ٚايغبع َا١٥ ٚقتٌ ّٜٛ بزص ايٓنض بٔ اؿاصخ ٚعكب١ بٔ أبٞ َعٝط -

 .فربا)أٟ َهتؿا(

ؾإَا َٓا بعز  }ٚقتٌ ّٜٛ أسز أبا عظ٠ اؾُشٞ ٚأَا ايضم ؾالْ٘ هٛط إقضاصِٖ باؾظ١ٜ ؾبايضم أٚىل ألْ٘ أبًؼ يف فػاصِٖ ٚأَا املٔ ؾًكٛي٘ تعاىل -

يف عُٛر املغذز ٜٚكٍٛ ي٘ َا  اآل١ٜ ٚألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ ع٢ً مثا١َ بٔ أثاٍ)ٚنإ نبري يف قَٛ٘ ٚصبط٘ ايٓيب ثالث١ اٜاّ {ٚإَا ؾزا٤ 

يب عٓزى ٜا مثا١َ ؾٝكٍٛ عٓزٟ خري ٜا قُز إ متٓٔ متٓٔ عًٞ...ٚإ تكتٌ تكتٌ سا رّ ("ٚنإ صدٌ عٓزٙ ٚؾا٤ ٚاعًِ ٚاغتغٌ بػز إ تضن٘ ايٓ

ظ٠ ايؾاعض ٚع٢ً أبٞ ايعال بٔ ٖٚشا ٜعًُٓا ايؾهض عًٞ املعضٚف َٚٔ مل ٜؾهض ايٓاؼ ال ٜؾهض اهلل ٖٚٓا ايتُػ ايٓيب ؾٝ٘ اـري"  ٚع٢ً أبٞ ع

ٌ ايضبٝع ٚأَا ايؿزا٤ ؾألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾز٣ صدًني َٔ أفشاب٘ بضدٌ َٔ املؾضنني َٔ بين عكٌٝ صٚاٙ أمحز ٚايرتَشٟ ٚفشش٘ ٚؾز٣ أٖ

 .بزص مباٍ صٚاٙ أبٛ راٚر 

 ْ٘ ْاظض يًُغًُني ٚؽٝريٙ ؽٝري إدتٗار ال ؽ٠ٛٗ ٚهب عًٝ٘ ؾعٌ األفًح ؾُت٢ صأ٣ املقًش١ يًُغًُني يف إسز٣ اـقاٍ تعٝٓت عًٝ٘ أل-



 

4 
 

 ٚال ٜقح)ٖشٙ املغأي١ قٌ ْعض( بٝع َغرتم َِٓٗ يهاؾض ْك عًٝ٘ ملا صٟٚ إٔ عُض ابٔ اـطاب صمٞ اهلل عٓ٘ نتب إىل أَضا٤ األَقاص ٜٓٗاِٖ-

 اعٓارٙ("ٚايؾاؾع١ٝ تكٍٛ باؾٛاط"ًٞ عٓ٘ ٚألٕ يف بكا٥ِٗ صقٝكا يًُغًُني تعضٜنا هلِ باإلعالّ )قاٍ ايؾٝذ االيباْٞ مل اقـ ع

 : ٚوهِ بإعالّ َٔ مل ٜبًؼ َٔ أٚالر ايهؿاص عٓز ٚدٛر أسز ثالث١ أعباب

 {تِٗ بإميإ أؿكٓا بِٗ سصٜتِٗ ٚايشٜٔ آَٓٛا ٚاتبعتِٗ سصٜ }إٔ ٜغًِ أسز أبٜٛ٘ خاف١ يكٛي٘ تعاىل  أسزٖا . 

 ْٞإٔ ٜعزّ أسزُٖا بزاصْا)ٖشٙ يٝغت َتؿل عًٝٗا( ملؿّٗٛ سزٜح نٌ َٛيٛر ٜٛيز ع٢ً ايؿطض٠ ؾأبٛاٙ ٜٗٛراْ٘ أٚ ٜٓقضاْ٘ أٚ ميذغاْ٘ صٚاٙ  ايجا

 .َغًِ ٚقز اْكطعت تبعٝت٘ ألبٜٛ٘ باْكطاع٘ عٔ أسزُٖا ٚإخضاد٘ َٔ راصُٖا إىل راص اإلعالّ 

 األطؿاٍ َٓؿضرا ٜقري َغًُا إمجاعا  ايؾضح ٚايغيبٔ اسز أبٜٛ٘ قاٍ يف إٔ ٜغبٝ٘ َغًِ َٓؿضرا ع ايجايح َٔ 

 .ؾإٕ عباٙ سَٞ ؾع٢ً رٜٓ٘ قٝاعا ع٢ً املغًِ 

يًشزٜح ايغابل ؾقٌ يف ايغًب َٚٔ قتٌ قتٝال يف ساي١ اؿضب ؾً٘ عًب٘ ؿزٜح أْػ إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً  أٚ عب٢ َع أبٜٛ٘ ؾع٢ً رُٜٓٗا-

 اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ ّٜٛ سٓني َٔ قتٌ صدال ؾً٘ عًب٘ ؾكتٌ أبٛ طًش١ ٦َٜٛش عؾضٜٔ صدال ٚأخش أعالبِٗ صٚاٙ أمحز ٚابٛ راٚر 

عًٝٗا َٚا عًٝٗا ؿزٜح ع١ًُ بٔ األنٛع ٚؾٝ٘ قاٍ ثِ تكزَت ست٢ أخشت غطاّ  ٖٚٛ َا عًٝ٘ َٔ ثٝاب ٚسًٞ ٚعالح ٚنشا رابت٘ اييت قتٌ

اؾٌُ ؾأنت٘ ؾنضبت صأؼ ايضدٌ ؾٓزص ثِ د٦ت باؾٌُ أقٛرٙ عًٝ٘ صسً٘ ٚعالس٘ ؾاعتكبًين صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚايٓاؼ َع٘ 

ص٣ٚ عٛف بٔ َايو ٚخايز بٔ ايٛيٝز إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ؾكاٍ َٔ قتٌ ايضدٌ ؾكايٛا ابٔ األنٛع قاٍ ي٘ عًب٘ أمجع َتؿل عًٝ٘ ٚ

 ٚعًِ قن٢ بايغًب يًكاتٌ ٚمل ىُػ ايغًب صٚاٙ أبٛ راٚر ٚباصط ايربا٤ َضطبإ ايظاص٠ ؾكتً٘ ؾبًؼ عٛاصٙ َٚٓطكت٘ ثالثني أيؿا ؾدُغ٘ عُض

 ٚرؾع٘ إيٝ٘ صٚاٙ ععٝز 

 .أٚ ٜغتعإ ب٘ يف ايكتاٍ  ا عًٝ٘ ساٍ قت١ًُٝٓ٘ ألٕ ايغًب َٚأَا ْؿكت٘ ٚصسً٘ ٚخُٝت٘ ٚدٓٝب٘ ؾػ

 

 ايػٓا٥ِ أقغاّ

 {ٚاعًُٛا أمنا غُٓتِ َٔ ؽ٤ٞ ؾإٔ هلل مخغ٘  }ٚتكغِ ايػ١ُٝٓ بني ايػامنني ؾٝعط٢ هلِ أصبع١ أمخاعٗا إمجاعا قاي٘ يف ايؾضح يكٛي٘ تعاىل -

 .ٚألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قغِ ايػٓا٥ِ نشيو 

 ِٗيًضادٌ ع . 

   ٕٚيًػاطٟ ع٢ً ؾضؼ ٖذني عُٗا. 

 ٚع٢ً ؾضؼ عضبٞ ثالث١ . 

أعِٗ قاٍ ابٔ املٓشص يًضادٌ عِٗ ٚيًؿاصؼ ثالث١ ٖشا قٍٛ عٛاّ أٌٖ ايعًِ يف ايكزِٜ ٚاؿزٜح ٚعٔ ابٔ عُض إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  -

ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أعط٢ ايؿاصؼ ثالث١ أعِٗ  ّٜٛ خٝرب يًؿاصؼ ثالث١ أعِٗ عُٗإ يؿضع٘ ٚعِٗ ي٘ َتؿل عًٝ٘ ٚعٔ ابٔ عباؼ إٔ

 . ٚأعط٢ ايضادٌ عُٗا صٚاٙ األثضّ ٚاهلذني ايشٟ أبٛٙ عضبٞ ٚأَ٘ بضس١ْٚ ٜهٕٛ ي٘ عِٗ

ٚب٘ قاٍ اؿغٔ ؿزٜح أبٞ األقُض قاٍ أغاصت اـٌٝ ع٢ً ايؾاّ ؾأرصنت ايعضاب َٔ َٜٛٗا ٚأرصنت ايهٛرإ مش٢ ايػز ٚع٢ً اـٌٝ صدٌ َٔ  -

ٕ ٜكاٍ ي٘ املٓشص بٔ أبٞ محٝن١ ؾكاٍ ال أدعٌ اييت أرصنت َٔ َٜٛٗا َجٌ اييت مل تزصى ؾؿقٌ اـٌٝ ؾكاٍ عُض ٖبًت ايٛارعٞ أَ٘ أَنٖٛا ُٖزا

 .ع٢ً َا قاٍ صٚاٙ ععٝز 

 . ٚعٔ َهشٍٛ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أعط٢ ايؿضؼ ايعضبٞ عُٗني ٚأعط٢ اهلذني عُٗا أخضد٘ ععٝز-

 

  ِٗملا ص٣ٚ األٚطاعٞ إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜغِٗ يًدٌٝ ٚنإ ال ٜغِٗ يًضدٌ ؾٛم ؾضعني ٚإٕ نإ  ألنجض َٔ ؾضعنيٚال ٜغ

َع٘ عؾض٠ أؾضاؼ ٚعٔ أطٖض بٔ عبٝز اهلل إٔ عُض نتب إىل أبٞ عبٝز٠ بٔ اؾضاح إٔ أعِٗ يًؿضؼ عُٗني ٚيًؿضعني أصبع١ أعِٗ ٚيقاسبُٗا 

ِ صٚاٙ ععٝز ٚص٣ٚ ايزاصقطين عٔ بؾري بٔ عُضٚ بٔ ققٔ قاٍ أعِٗ يٞ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يؿضعٞ عُٗا ؾشيو مخغ١ أعٗ

 . أصبع١ أعِٗ ٚيٞ عُٗا ؾأخشت مخغ١ أعِٗ 
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  ِٗألْ٘ مل ٜٓكٌ عٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أْ٘ أعِٗ يػري اـٌٝ ٚنإ َع٘ ّٜٛ بزص عبعٕٛ بعريا ٚمل ؼٌ غظ٠ٚ َ يػري اـٌٝٚال ٜغ ٔ

غظٚات٘ َٔ اإلبٌ بٌ ٖٞ غايب رٚابِٗ ٚيٛ أعِٗ هلا يٓكٌ ٚنشا أفشاب٘ َٔ بعزٙ ٚعٓ٘ ؾُٝٔ غظا ع٢ً بعري ال ٜكزص ع٢ً غريٙ قغِ ي٘ 

 . {ا أٚدؿتِ عًٝ٘ َٔ خٌٝ ٚال صناب ؾُ }ٚيبعريٙ عُٗإ يكٛي٘ تعاىل 

  ِٗؽضط صمذ هلِ ٚمل ٜغِٗ أَا اجملٕٓٛ ؾال عِٗ ي٘ ٚإٕ قاتٌ َٔ  ؾإٕ إختٌ إال ملٔ ؾٝ٘ أصبع١ ؽضٚط ايبًٛؽ ٚايعكٌ ٚاؿض١ٜ ٚايشنٛص٠ٚال ٜغ

غري أٌٖ ايكتاٍ ٚمضصٙ أنجض َٔ ْؿع٘ ٚأَا ايقيب ؾًكٍٛ ععٝز بٔ املغٝب إٕ ايقبٝإ ٚايعبٝز وشٕٚ َٔ ايػ١ُٝٓ إسا سنضٚا ايػظٚ يف فزص 

آلخض٠ ؾًِ ٜكغِ يٞ عُضٚ ؽ٦ٝا ٚقاٍ غالّ مل وتًِ ؾغأيٛا ٖشٙ األ١َ ٚقاٍ متِٝ بٔ ؾضع املٗضٟ نٓت يف اؾٝؿ ؾتشٛا اإلعهٓزص١ٜ يف املض٠ ا

ْٞ أبا بقض٠ ايػؿاصٟ ٚعكب١ بٔ عاَض قاال اْعضٚا ؾإٕ نإ قز أؽعض ؾاقغُٛا ي٘ ؾٓعض إيٞ بعض ايكّٛ ؾإسا أْا قز أْبت ؾكغِ يٞ قاٍ اؾٛطدا

قاٍ ؽٗزت خٝربا َع عارتٞ ؾهًُْٛٞ يف صعٍٛ اهلل ٖشا َٔ َؾاٖري سزٜح َقض ٚدٝزٙ ٚاَا ايعبز ؾًُا تكزّ ٚعٔ عُري َٛىل آبٞ ايًشِ 

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾأخرباْٞ أْٞ ممًٛى ؾأَض يٞ َٔ خضثٞ املتاع صٚاٙ أبٛ راٚر ٚعٓ٘ ٜغِٗ ي٘ إسا قاتٌ صٟٚ عٔ اؿغٔ ٚايٓذعٞ ؿزٜح 

هلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜػظٚ بايٓغا٤ األعٛر بٔ ٜظٜز أعِٗ هلِ ّٜٛ ايكارع١ٝ ٜعين ايعبٝز ٚأَا ايٓغا٤ ؾًشزٜح ابٔ عباؼ نإ صعٍٛ ا

ؾٝزاٜٚٔ اؾضس٢ ٚوشٜٔ َٔ ايػ١ُٝٓ ؾأَا بغِٗ ؾًِ ٜنضب هلٔ صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚعٓ٘ نإ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜعطٞ املضأ٠ 

ًٝ٘ ٚعًِ أعِٗ هلٔ ّٜٛ ٚاملًُٛى َٔ ايػٓا٥ِ رٕٚ َا ٜقٝب اؾٝؿ صٚاٙ أمحز ٚمحٌ سزٜح سؾضز بٔ طٜار عٔ دزي٘ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل ع

 .خٝرب صٚاٙ أمحز ٚابٛ رٚار ٚخرب أعِٗ أبٛ َٛع٢ ّٜٛ غظ٠ٚ تغرت يٓغ٠ٛ َع٘ ع٢ً ايضمذ 

 

 .اآل١ٜ  {ٚاعًُٛا أمنا غُٓتِ َٔ ؽ٤ٞ ؾإٔ هلل مخغ٘ ٚيًضعٍٛ  }ٜٚكغِ اـُػ ايباقٞ مخغ١ أعِٗ يكٛي٘ تعاىل -

َٔ بعري ثِ قاٍ  دبري بٔ َطعِ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ تٓاٍٚ بٝزٙ ٚبض٠عِٗ هلل ٜقضف َقضف ايؿ٤ٞ يف َقاحل املغًُني ؿزٜح -

َا يٞ ؾُا ؾا٤ اهلل إال اـُػ ٚاـُػ َضرٚر عًٝهِ ٚعٔ عُضٚ بٔ عبغ١ ٚعُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ مٛٙ صٚاُٖا  ٚايشٟ ْؿغٞ بٝزٙ

ال بقضؾ٘ يف َقاؿِٗ األِٖ ؾاألِٖ ٚقٌٝ يًدًٝؿ١ بعزٙ ؿزٜح إسا أطعِ أمحز ٚأبٛ راٚر ؾذعً٘ ؾُٝع املغًُني ٚال ميهٔ فضؾ٘ إىل مجٝعِٗ إ

ب١ ع٢ً اهلل ْبٝا طع١ُ ثِ قبن٘ ؾٗٛ يًشٟ ٜكّٛ بٗا َٔ بعزٙ صٚاٙ أبٛ بهض عٓ٘ ٚقاٍ قز صأٜت إٔ أصرٙ ع٢ً املغًُني ؾاتؿل ٖٛ ٚعُض ٚعًٞ ٚايقشا

 ٚمع٘ يف اـٌٝ ٚايعز٠ يف عبٌٝ اهلل قاي٘ يف ايؾضح 

ملا نإ ّٜٛ خٝرب قغِ صعٍٛ اهلل ألْجٝني ؿزٜح دبري بٔ َطعِ قاٍ ايكضب٢ ِٖٚ بٓٛ ٖاؽِ ٚبٓٛ املطًب سٝح ناْٛا يًشنض َجٌ سغ ا ٚعِٗ يشٟ-

ؾنًِٗ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عِٗ سٟٚ ايكضبٞ بني بين ٖاؽِ ٚبين املطًب ؾأتٝت اْا ٚعجُإ بٔ عؿإ ؾكًٓا ٜاصعٍٛ اهلل أَا بٓٛا ٖاؽِ ؾال تٓهض 

ايشٟ ٚمعو اهلل ب٘ َِٓٗ ؾُا باٍ إخٛآْا َٔ بين املطًب أعطٝتِٗ ٚتضنتٓا ٚإمنا مٔ ِٖٚ َٓو مبٓظي١ ٚاسز٠ ؾكاٍ إِْٗ مل ٜؿاصقْٛٞ يف  ملهاْو

ٞ ٜٚعط دا١ًٖٝ ٚال إعالّ ٚإمنا بٓٛ ٖاؽِ ٚبٓٛ املطًب ؽ٤ٞ ٚاسز ٚؽبو بني أفابع٘ صٚاٙ أمحز ٚايبداصٟ ٚألِْٗ ٜغتشكْٛ٘ بايكضاب١ أؽب٘ املرياخ

 ايػين ٚايؿكري ٚايشنض ٚاألْج٢ يعُّٛ اآل١ٜ ٚنإ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜعطٞ َٓ٘ ايعباؼ ٖٚٛ غين ٜٚعطٞ فؿ١ٝ 

 ِٖٚ َٔ ال أب ي٘ ٚمل ٜبًؼ ؿزٜح ال ٜتِ بعز إستالّ ٚاعترب ؾكضِٖ ألٕ ايقضف إيِٝٗ ؿادتِٗ . ٚعِٗ يؿكضا٤ ايٝتا٢َ يآل١ٜ -

 طٕٛ نُا ٜعطٕٛ َٔ ايظنا٠ يآل١ٜٚعِٗ يًُغانني ٚعِٗ ألبٓا٤ ايغبٌٝ ؾٝع-

 

 ايؿ٤ٞ يف ؾقٌ

 َٔ غري قتاٍ َٚا أخش بكتاٍ غ١ُٝٓ ض ظًُا نُاٍ املغتأَٔ ؾًٝػ بؿ٤ٞ ٖٛ َا أخش َٔ َاٍ ايهؿاص عل ؾأَا َا أخش َٔ ناؾ:   ٚايؿ٤٢

 ناؾظ١ٜ ٚاـضاز ٚعؾض ايتذاص٠ َٔ اؿضبٞ ْٚقـ ايعؾض َٔ ايشَٞ َٚا تضنٛٙ ؾظعا اٚ عٔ َٝت ٚال ٚاصت ي٘ َِٓٗ ٚأطًك٘ بعنِٗ 

ْقٝب َٚقضؾ٘ يف َقاحل املغًُني يعُّٛ ْؿعٗا ٚرعا٤ اؿاد١ إىل ؼقًٝٗا قاٍ عُض صمٞ اهلل عٓ٘ َا َٔ أسز َٔ املغًُني إال ي٘ يف ٖشا املاٍ 

ٚايشٜٔ داؤٚا َٔ  }اآل١ٜ ست٢ بًؼ  {َا أؾا٤ اهلل ع٢ً صعٛي٘ َٔ أٌٖ ايكض٣ ؾًً٘ ٚيًضعٍٛ ٚيشٟ ايكضب٢  }ؾًٝػ هلِ ؾٝ٘ ؽ٤ٞ ٚقضأ إال ايعبٝز 

 . {بعزِٖ 

ٛ ٖٚؾكاٍ ٖشٙ اعتٛعبت املغًُني ٚي٦ٔ عؾت يٝأتني ايضاعٞ بغضٚ محري ْقٝب٘ َٓٗا مل ٜعضم ؾٝٗا ببٝٓ٘ ٚقاٍ أمحز ايؿ٤ٞ ؾٝ٘ سل يهٌ املغًُني 

 .بني ايػين ٚايؿكري 
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ٚساد١ َٔ ٜزؾع عٔ املغًُني ٚعُاص٠  بالر املغًُني ٚأَِٓٗ َٔ عزِٖٚ  َٔ عز ثػض ٚنؿا١ٜ أًٖ٘ ألٕ أِٖ األَٛص سؿغ ٜٚبزأ باألِٖ ؾاألِٖ-

 . ايكٓاطض ٚصطم ايكنا٠ ٚايؿكٗا٤

ؾإٕ ؾنٌ ؽ٤ٞ بني سضاص املغًُني غِٓٝٗ ٚؾكريِٖ ملا . ٚغري سيو نعُاص٠ املغادز ٚأصطام األ١ُ٥ ٚاملؤسْني ٚغريٖا مما ٜعٛر ْؿع٘ ع٢ً املغًُني -

 تكزّ 

 ٜٚنُٓ٘ َتًؿ٘ نػريٙ َٔ املتًؿات  اٍ ًَِ يًُغًُني ألْ٘ ملقاؿِٗ ٚبٝت امل-

 ٝ٘ ؾُٝا ٖٛ َؿٛض إيٝ٘ٚوضّ األخش َٓ٘ بال إسٕ اإلَاّ ألْ٘ اؾت٦ات عً-

 

  & ايش١َ عكز باب &

 .ألٌٖ ايهتاب َٚٔ تزٜٔ بزِٜٓٗ ع٢ً إٔ ػضٟ بٝغض عًِٝٗ أسهاّ املغًُني  عكز ايش١َ دا٥ظ-

 َٚٔ تزٜٔ بزِٜٓٗ نايغاَض٠ ٜتزٜٕٓٛ بؾضٜع١ َٛع٢ ٚىايؿٕٛ ايٝٗٛر يف ؾضٚع رِٜٓٗ  ال تعكز إال ألٌٖ ايهتاب ِٖٚ ايٝٗٛر ٚايٓقاص٣-

ٚنايؿضْر ِٖٚ ايضّٚ ٜٚكاٍ هلِ بٓٛ األفؿض ٚاألؽب٘ أْ٘ يؿع١ َٛيز٠ ْغب١ إىل ؾضل١ بؿتح أٚي٘ ٚعهٕٛ ثايج٘ ٖٚٞ دظٜض٠ َٔ دظا٥ض ايبشض 

ست٢ ٜعطٛا اؾظ١ٜ  }ايٓغب١ إيٝٗا ؾضلٞ ؾضٚع ٚايقا٥بني ٚايضّٚ ٚاألصَٔ ٚغريِٖ ممٔ اْتغب إىل ؽضٜع١ َٛع٢ ٚاألفٌ يف سيو قٛي٘ تعاىل 

ٚقٍٛ املػري٠ ّٜٛ ْٗاْٚز أَضْا ْبٝٓا إٔ ْكاتًهِ ست٢ تعبزٚا اهلل ٚسزٙ أٚ تؤرٚا اؾظ١ٜ صٚاٙ ايبداصٟ ٚيف سزٜح بضٜز٠  {ِٖٚ فاغضٕٚ عٔ ٜز 

ِٗ أرعِٗ إىل أسز خقاٍ ثالخ أرعِٗ إىل اإلعالّ ؾإٕ أدابٛى ؾاقبٌ َِٓٗ ٚنـ عِٓٗ ؾإٕ أبٛا ؾارعِٗ إىل إعطا٤ اؾظ١ٜ ؾإٕ أدٛابو ؾاقبٌ َٓ

 .عٓ٘ ؾإ أبٛ ؾاعتعٔ باهلل ٚقاتًِٗ صٚاٙ َغًِ  ٚنـ

ألْ٘ ٜضٟٚ أْ٘ نإ هلِ نتاب ؾضؾع ؾشيو أٚدبت سكٔ رَا٥ِٗ بأخش اؾظ١ٜ َِٓٗ ٚعٔ عبز ايضمحٔ بٔ عٛف إٔ  أٚ ملٔ هلِ ؽب١ٗ نتاب ناجملٛؼ-

-٘ عًِ اؾظ١ٜ َٔ فٛؼ ٖذض صٚاٙ ايبداصٟ ٚغريٙ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ عٓٛا بِٗ ع١ٓ أٌٖ ايهتاب صٚاٙ ايؾاؾعٞ ٚألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ

 .قاٍ يف ايؾضح ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾا ٚألْ٘ عكز َؤبز ؾعكزٙ َٔ غري اإلَاّ اؾت٦ات عًٝ٘  ٚال هٛط عكزٖا إال َٔ اإلَاّ أٚ ْا٥ب٘

 . ٚهب ع٢ً اإلَاّ عكزٖا يعُّٛ َا عبل-

 ؾال ؿزٜح ال مضص ٚال مضاص سٝح أَٔ َهضِٖ ؾإٕ خاف غا٥ًتِٗ إسا متهٓٛا بزاص اإلعالّ -

 : ٚايتظَٛا يٓا بأصبع١ أسهاّ

  ٜز ٖٚٛ فاغضٕٚ يف نٌ سٍٛ يآل١ٜ  إٔ ٜعطٛا اؾظ١ٜ عٔأسزٖا. 

 ْْٞا إٔ ال ٜشنضٚا رٜٔ اإلعالّ إال باـري ملا صٟٚ أْ٘ قٌٝ إلبٔ عُض إٕ صاٖبا ٜؾتِ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ ؾكاٍ يٛ مسعت٘ يكتًت٘ إ ايجا

 .مل ْعط األَإ ع٢ً ٖشا 

  ح ال مضص ٚال مضاص إٔ ال ٜؿعًٛا َا ؾٝ٘ مضص ع٢ً املغًُني ؿزٜايجايح. 

 فاغضٕٚ  }يف سكٛم اآلرَٝني يف ايعكٛر ٚاملعاَالت ٚأصٚـ اؾٓاٜات ٚقِٝ املتًؿات يكٛي٘ تعاىل إٔ ػضٟ عًِٝٗ أسهاّ اإلعالّ  ايضابع ِٖٚ

يف ْؿػ َٚاٍ ٚعضض ٚإقا١َ سز ؾُٝا وضَْٛ٘ نايظْا ال ؾُٝا وًْٛ٘ ناـُض ؿزٜح أْػ إٔ  قٌٝ ايقػاص دضٜإ أسهاّ املغًُني عًِٝٗ {

إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ أت٢ عًٝ٘ عًِ َتؿل عًٝ٘ ٚعٔ ابٔ عُض اهلل ف٢ً اهلل ٜٗٛرٜا قتٌ داص١ٜ ع٢ً أٚماح هلا ؾكتً٘ صعٍٛ 

بٝٗٛرٜني قز ؾذضا بعز إسقاُْٗا ؾضمجُٗا ٚقٝػ ايباقٞ ٚألِْٗ ايتظَٛا اسهاّ اإلعالّ ٖٚشٙ أسهاَ٘ ٜٚكضٕٚ ع٢ً َا ٜعتكزٕٚ سً٘ ندُض 

 .كضٕٚ ع٢ً نؿضِٖ ٖٚٛ أععِ دضَا ْٚهاح سات قضّ يهٔ ميٓعٕٛ َٔ إظٗاصٙ يتأس٣ املغًُني ألِْٗ ٜ

 

قاٍ يف ايؾضح ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾا يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ ملعاس خش َٔ نٌ سامل رٜٓاصا أٚ  ٚال تؤخش اؾظ١ٜ َٔ إَضأ٠ ٚخٓج٢ ٚفيب ٚفٕٓٛ-

ضبٖٛا عزي٘ َعاؾضٟ صٚاٙ ايؾاؾعٞ يف َغٓزٙ ٚص٣ٚ أعًِ إٔ عُض صمٞ اهلل نتب إىل أَضا٤ األدٓار ال تنضبٛا اؾظ١ٜ ع٢ً ايٓغا٤ ٚايقبٝإ ٚال تن

َٔ بًؼ اؿًِ َٔ ايهؿاص صٚاٙ ععٝز ٚاـٓج٢ ال ٜعًِ  ٛاعٞ إمنا ػضٟ ع٢ً َٔ أْبت أصارعاْت٘ ألٕ املإال ع٢ً َٔ دضت عًٝ٘ املٛاعٞ أٟ َٔ ْبتت 

 .نْٛ٘ صدال ؾال ػب عًٝ٘ َع ايؾو ٚاجملٕٓٛ يف َع٢ٓ ايقيب ؾكٝػ عًٝ٘ 
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 .ٚقٔ ملا ص٣ٚ عٔ عُض أْ٘ قاٍ ال دظ١ٜ ع٢ً ممًٛى -

 قك١ْٛ أؽبٗٛا ايٓغا٤ ٚايقبٝإ  ألٕ رَا٥ِٗ ٚطَٔ ٚأع٢ُ ٚؽٝذ ؾإ ٚصاٖب بقَٛعت٘-

عكطت عٓ٘ اؾظ١ٜ ْك عًٝ٘ ؿزٜح ابٔ عباؼ َضؾٛعا يٝػ ع٢ً املغًِ دظ١ٜ صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚقاٍ أمحز قز  َٚٔ أعًِ َِٓٗ بعز اؿٍٛ-

عالّ صٟٚ عٔ عُض أْ٘ قاٍ إٕ أخشٖا يف نؿ٘ ثِ أعًِ صرٖا ٚص٣ٚ أبٛ عبٝز إٔ ٜٗٛرٜا أعًِ ؾطٛيب باؾظ١ٜ ٚقٌٝ إمنا أعًُت تعٛسا قاٍ إٕ يف اإل

 .اإلعالّ َعاسا ٚنتب ال تؤخش َٓ٘ اؾظ١ٜ َعاسا ؾضؾع إىل عُض إٕ يف 

 : صٚاٜات ثالخ اؾظ١ٜ قزص ٚيف-

  ٖٜٔضدع إىل َا ؾضم٘ عُض ع٢ً املٛعض مثا١ْٝ ٚأصبعٕٛ رصُٖا ٚع٢ً املتٛعط أصبع١ ٚعؾضٕٚ ٚع٢ً ايؿكري املعتٌُ إثٓا عؾض ؾضمٗا : إسزا

عُض نشيو مبشنض َٔ ايقشاب١ ٚتابع٘ عا٥ض اـًؿا٤ بعزٙ ؾقاص إمجاعا ٚقاٍ ابٔ أبٞ لٝح قًت جملاٖز َا ؽإٔ أٌٖ ايؾاّ عًِٝٗ أصبع١ 

 .ِٗ رٜٓاص قاٍ دعٌ يشى َٔ قبٌ ايٝغاص صٚاٙ ايبداصٟ رْاْري ٚأٌٖ ايُٝٔ عًٝ

 ٜضدع ؾٝ٘ إىل إدتٗار اإلَاّ يف ايظٜار٠ ٚايٓكقإ  :  ٚايجا١ْٝ. 

 ػٛط ايظٜار٠ ال ايٓكقإ ألٕ عُض طار ع٢ً َا ؾضض صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚمل ٜٓكك ٚهٛط إٔ ٜؾضط عًِٝٗ َع اؾظ١ٜ :  ٚايجايج١

املغًُني ملا ص٣ٚ األسٓـ بٔ قٝػ إٔ عُض ؽضط ع٢ً أٌٖ ايش١َ مٝاؾ١ ّٜٛ ٚي١ًٝ ٚإ ٜقًشٛا ايكٓاطض ٚإٕ قتٌ صدٌ َٔ  مٝاؾ١ َٔ ميض بِٗ َٔ

ٓا املغًُني بأصمِٗ ؾعًِٝٗ رٜت٘ صٚاٙ أمحز ٚص٣ٚ أعًِ إٔ أٌٖ اؾظ١ٜ َٔ أٌٖ ايؾاّ أتٛ عُض صمٞ اهلل عٓ٘ ؾكايٛا إٕ املغًُني إسا َضٚا ب

 . داز يف مٝاؾتِٗ ؾكاٍ أطعُِٖٛ مما تأنًٕٛ ٚال تظٜزِٖٚ ع٢ً سيونًؿْٛا سبح ايػِٓ ٚايز

 

 ايش١َ أٌٖ يف ؾقٌ

ٚأخش َاهلِ ٚهب ع٢ً اإلَاّ سؿعِٗ َٚٓع َٔ ٜؤسِٜٗ ألِْٗ إمنا بشيٛا اؾظ١ٜ ؿؿعِٗ ٚسؿغ أَٛاهلِ صٟٚ عٔ عًٞ  ٚوضّ قتاٍ أٌٖ ايش١َ-

 .صمٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ قاٍ إمنا بشيٛا اؾظ١ٜ يتهٕٛ رَاؤِٖ نزَا٥ٓا ٚأَٛاهلِ نأَٛايٓا 

 : ٚميٓعٕٛ َٔ-

َٓٗا َٚٔ إظٗاص املٓهض ٚايعٝز ٚايقًٝب ٚمضب ايٓاقٛؼ َٚٔ اؾٗض بهتابِٗ  صنٛب اـٌٝ ٚمحٌ ايغالح َٚٔ إسزاخ ايهٓا٥ػ َٚٔ بٓا٤ َا اْٗزّ

ايٛا َٚٔ األنٌ ٚايؾضب ْٗاص صَنإ َٚٔ ؽضب اـُض ٚأنٌ اـٓظٜض ملا صٟٚ إمساعٌٝ بٔ عٝاـ عٔ غري ٚاسز َٔ أٌٖ ايعًِ قايٛا نتب أٌٖ ايعًِ ق

ا إٔ ال ْتؾب٘ باملغًُني يف يبػ قًٓغ٠ٛ ٚال عُا١َ ٚال ْعًني ٚال ؾضم ؽعض ٚال نتب أٌٖ اؾظٜض٠ إىل عبز ايضمحٔ بٔ غِٓ إْا ؽضطٓا ع٢ً أْؿغٓ

ا يف َضانبِٗ ٚال ْتهًِ بهالَِٗ ٚال ْته٢ٓ بهٓاِٖ ٚإٔ لظ َكارّ صؤٚعٓا ٚال ْؿضم ْٛافٝٓا ْٚؾز ايظْاْري يف أٚعاطٓا ٚال ْٓكؿ خٛاتُٝٓ

ًُ٘ ٚال ْتكًز ايغٝٛف ٚإٔ ْٛقض املغًُني يف فايغِٗ ْٚضؽز ايطضٜل ْٚكّٛ هلِ عٔ بايعضب١ٝ ٚال ْضنب ايغضٚز ٚال ْتدش ؽ٦ٝا َٔ ايغالح ٚال م

 ْضؾع اجملايػ إسا أصارٚا اجملايػ ٚال ْطًع عًِٝٗ يف َٓاطهلِ ٚإٔ ال ْنضب ْاقٛعا إال مضبا خؿٝؿا يف دٛف نٓا٥غٓا ٚال ْعٗض عًٝٗا فًٝبا ٚال

ضٙ املغًُٕٛ ٚإ ال نضز فًٝبا ٚال نتابا يف عٛم املغًُني ٚإٔ ال نضز باعٛثا ٚال ؽعاْني ٚال أفٛاتٓا يف ايقال٠ ٚال ايكضا٠٤ يف ايقال٠ ؾُٝا ون

ؽضنا ٚال ْضغب يف رٜٓٓا ٚال ْزعٛ إيٝ٘  إٔ ال لاٚصِٖ باؾٓا٥ظ ٚال ْعٗضْضؾع أفٛاتٓا يف َٛتاْا ٚال ْعٗض ايٓريإ َعِٗ يف أعٛام املغًُني ٚ

ٚال ؾُٝا سٛهلا رٜضا ٚال قال١ٜ ٚال فَٛع١ صاٖب ٚال لزر َا خضب َٔ نٓا٥غٓا ٚال َا نإ َٓٗا يف خطط  أسزا ٚإٔ ال مزخ يف َزٜٓتٓا نٓٝغ١

عاْز٠ املغًُني ٚيف آخضٙ ؾإٕ مٔ غريْا أٚ خايؿٓا عُا ؽضطٓا ع٢ً أْؿغٓا ٚقبًٓا األَإ عًٝ٘ ؾال س١َ يٓا ٚقز سٌ يو َٓا َا وٌ َٔ أٌٖ امل

سنض يف آخضٙ ؾهتب بشيو عبز ايضمحٔ بٔ غِٓ إىل عُض بٔ اـطاب صمٞ اهلل عٓ٘ ؾهتب إيٝ٘ عُض إٔ أَض هلِ ٚايؾكام صٚاٙ اـالٍ بإعٓارٙ ٚ

ٚا ؾٝ٘ َا عأيٛا ٚعٔ ابٔ عباؼ إميا َقض َقضت٘ ايعضب ؾًٝػ يًعذِ إٔ ٜبٓٛا ؾٝ٘ بٝع١ ٚال إٔ ٜنضبٛا ؾٝ٘ ْاقٛعا ٚال ٜؾضبٛا ؾٝ٘ مخضا ٚال ٜتدش

 .خٓظٜضا صٚاٙ أمحز ٚاستر ب٘ 

األنٌ ٚأَض عُض صمٞ اهلل عٓ٘ ظظ ْٛافٞ أٌٖ ايش١َ ٚإٔ ٜؾزٚا املٓاطل ٚإٔ ٜضنبٛا األنـ بايعضض صٚاٙ اـالٍ ٚقٝػ ع٢ً إظٗاص املٓهض ٚإظٗاص -

 .يف ْٗاص صَنإ ألْ٘ ٜؤسٜٓا 

 .مل ٜقح  ٚميٓعٕٛ َٔ قضا٠٤ ايكضإٓ ٚؽضا٤ املقشـ ٚنتب ايؿك٘ ٚاؿزٜح ألْ٘ ٜتنُٔ ابتشاٍ سيو بأٜزِٜٗ ؾإٕ ؾعًٛا-
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 .ٚتع١ًٝ ايبٓا٤ ع٢ً املغًُني يكٛهلِ يف ؽضٚطِٗ ٚال ْطًع عًِٝٗ يف َٓاطهلِ ٚيكٍٛ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ اإلعالّ ٜعًٛ ٚال ٜعال -

 .ًٜٚظَِٗ ايتُٝظ عٓا بًبغِٗ ملا تكزّ -

 

 .ٜٚهضٙ يٓا ايتؾب٘ بِٗ ؿزٜح َٔ تؾب٘ بكّٛ ؾٗٛ َِٓٗ ٚسزٜح يٝػ َٓا َٔ تؾب٘ بػريْا -

ٚبزا٤تِٗ بايغالّ ٚبهٝـ أفبشت أٚ أَغٝت أٚ نٝـ أْت أٚ  ْ٘ تععِٝ هلِ نبزا٤تِٗ بايغالّ وضّ ايكٝاّ هلِ ٚتقزٜضِٖ يف اجملايػ ألٚ-

ايٝٗٛر ٚايٓقاص٣ بايغالّ ٚإسا يكٝتِ أسزِٖ يف ايطضٜل  زٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا ال تبزأٚاسايو ٚؼضّ ت٦ٓٗتِٗ ٚتعظٜتِٗ ٚعٝارتِٗ ؿ

ٝكٗا صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚأبٛ راٚر ٚايرتَشٟ َٚا عزا ايغالّ مما سنضٙ يف َعٓاٙ ؾكٝػ عًٝ٘ ٚعٓ٘ ػٛط عٝارتِٗ ملقًش١ صادش١ ؾامطضٚٙ إىل أم

ًِ نضدا٤ اإلعالّ اختاصٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٚاآلدضٟ ٚفٛب٘ يف اإلْقاف ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ عار فبٝا نإ ىزَ٘ ٚعضض عًٝ٘ اإلعالّ ؾأع

 .ٚعضض عًٝ٘ اإلعالّ ؾًِ ٜغًِ ٚعار أبا طايب 

قٛي٘ صر عًٞ عالَٞ ألٕ ابٔ عُض َض ع٢ً صدٌ ؾغًِ عًٝ٘ ؾكٌٝ ي٘ إْ٘ ناؾض ؾكاٍ صر عًٞ َا عًُت عًٝو ؾضر  َٚٔ عًِ ع٢ً سَٞ ثِ عًُ٘ عٔ-

 .عًٝ٘ ؾكاٍ أنجض اهلل َا يو ٚٚيزى ثِ إيتؿت إىل أفشاب٘ ؾكاٍ أنجض يًذظ١ٜ 

ؿزٜح أبٞ بقض٠ قاٍ قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ إْا غارٕٚ ؾال تبزأِٖٚ بايغالّ ؾإٕ عًُٛا عًٝهِ  ٚعًٝهِٚإٕ عًِ ايشَٞ يظّ صرٙ ؾٝكاٍ -

 .ؾكٛيٛا ٚعًٝهِ ٚعٔ أْػ قاٍ ْٗٝٓا أٚ أَضْا إٔ ال ْظٜز أٌٖ ايش١َ ع٢ً ٚعًٝهِ صٚاٙ أمحز 

ع٢ إٔ ايٝٗٛر ناْٛا ٜتعاطغٕٛ عٓز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚنشا إٕ عطػ ايشَٞ ؿزٜح أبٞ َٛ ٚإٕ مشت ناؾض َغًُا أداب٘ ٜٗزٜو اهلل-

 .صدا٤ إٔ ٜكٍٛ هلِ ٜضسهِ اهلل ؾهإ ٜكٍٛ ٜٗزٜهِ اهلل ٜٚقًح بايهِ صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ ٚايرتَشٟ ٚفشش٘ 

أٚ أب٢ ايقػاص أٚ أب٢ ايتظاّ أسهآَا  ٚتهضٙ َقاؾشت٘ ْك عًٝ٘ ألْٗا ؽعاص املغًُني ؾقٌ يف ْكض ايش١َ َٚٔ أب٢ َٔ أٌٖ ايش١َ بشٍ اؾظ١ٜ-

 .{ست٢ ٜعطٛا اؾظ١ٜ عٔ ٜز ِٖٚ فاغضٕٚ  }اْتكض عٗزٙ يكٛي٘ تعاىل 

ا أٚ ط٢ْ مبغ١ًُ أٚ أفابٗا بٓهاح اْتكض عٗزٙ ْك عًٝ٘ ملا صٟٚ عٔ عُض أْ٘ صؾع إيٝ٘ صدٌ اعتهضاٙ أَضأ٠ َغ١ًُ ع٢ً ايظ٢ْ ؾكاٍ َا ع٢ً ٖش-

 .املكزؼ فاؿٓانِ ؾأَض ب٘ ؾقًب يف بٝت 

 .أٚ قطع ايطضٜل اْتكض عٗزٙ يعزّ ٚؾا٥٘ مبكتن٢ ايش١َ َٔ أَٔ داْب٘ -

اهلل  أٚ سنض اهلل تعاىل أٚ صعٛي٘ بغ٤ٛ أٚ سنض نتاب٘ أٚ رٜٓ٘ بغ٤ٛ اْتكض عٗزٙ ْك عًٝ٘ ملا صٟٚ أْ٘ قٌٝ إلبٔ عُض إٕ صاٖبا ٜؾتِ ايٓيب ف٢ً-

 .٢ً ٖشا عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ يٛ مسعت٘ يكتًت٘ إْا مل ْعط األَإ ع

 .أٚ تعز٣ ع٢ً َغًِ بكتٌ أٚ ؾت١ٓ عٔ رٜٓ٘ اْتكض عٗزٙ ألْ٘ مضص ٜعِ املغًُني أؽب٘ َا يٛ قاتًِٗ َٚجٌ سيو إٕ ػغػ أٚ آ٣ٚ داعٛعا -

 .ٚىري اإلَاّ ؾٝ٘ ناألعري اؿضبٞ بني صم ٚقتٌ َٚٔ ٚؾزا٤ ألْ٘ ناؾض ال أَإ ي٘ قزصْا عًٝ٘ يف راصْا بػري عكز ٚال عٗز -

 .٤ يف األفح قاي٘ يف اإلْقاف َٚاي٘ يف-

 .ٚال ٜٓكض عٗز ْغا٥٘ ٚأٚالرٙ ْك عًٝ٘ يٛدٛر ايٓكض َٓ٘ رِْٚٗ ؾاختك سهُ٘ ب٘-

عًٝ٘  ؾإٕ أعًِ سضّ قتً٘ ٚيٛ نإ عب ايٓيب ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يعُّٛ سزٜح اإلعالّ هب َا قبً٘ ٚقٝاعا ع٢ً اؿضبٞ إسا عب٘ ف٢ً اهلل-

ت تٛبت٘ إمجاعا قاٍ يف ايؿضٚع ٚسنض ابٔ أبٞ َٛع٢ إٔ عاب ايضعٍٛ ٜكتٌ ٚيٛ أعًِ اقتقض عًٝ٘ يف املغتٛعب ٚسنضٙ ابٔ ٚعًِ ثِ تاب بإعالّ قبً

 .ايبٓا يف اـقاٍ قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٖٚٛ ايقشٝح َٔ املشٖب
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